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Вступ 

Курс інформатики направлений на оволодіння учнями методами і 

засобами інформаційної технології вирішення завдань, формування навичок 

свідомого і раціонального використання комп'ютера в своїй учбовій, а потім 

професійній діяльності. Зміст базового курсу поєднує в собі наступні аспекти 

загальноосвітньої значущості: 

 світоглядний аспект, пов'язаний в основному з формуванням 

уявлень про роль інформації в управлінні, загальних 

закономірностях інформаційних процесів в системах різної 

природи; 

 алгоритмічний аспект, пов'язаний з розвитком мислення учнів; 

 «користувацький» аспект, пов'язаний з формуванням 

комп'ютерної грамотності, підготовкою учнів до практичної 

діяльності в умовах широкого використання інформаційних 

технологій. 

 

Проте під час вивчення інформатики виникає цілий ряд проблем: 

 недостатність і нерівномірність загальної підготовки учнів; 

 низький рівень мотивації навчання (не тільки в області 

інформатики, але і у всіх інших дисциплінах); 

 динамічність розвитку змісту курсу інформатики. 

 

Викладачеві необхідно вибрати один або декілька методів і форм 

навчання, що дозволяють максимально вирішити ці проблеми.  

В першу чергу  слід звернути увагу на вибір мотиваційних 

технологій. Технології мотивації проектуються залежно від характеристик 

учнів, а саме: 

 рівня навченості; 
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 характеристики поведінки групи: рівень дисципліни, рівень 

згуртованості групи, відношення учнів один до одного; 

 типу темпераменту: сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік; 

 відношення до навчання: позитивне, нейтральне. 

Мотиваційні технології сприяють трансформації зовнішньої мети до 

внутрішніх цілей суб’єкта. 

Також доцільно звернути увагу на  підбір методів викладання нового 

матеріала. Наприклад, метод викладання лекція є доцільним, коли зміст 

навчального матеріала не пов’язаний з досвідом практичної роботи, при 

відсутності професійного досвіду і вмінь. Даний метод можна 

використовувати для розкриття основних питань теми, узагальнення 

засвоєного матеріала. 

Якщо в аудиторії знаходиться невелика кількість учнів і є час на  

можливу дискусію, то з метою актуалізації раніше набутих знань можна 

використовувати метод бесіди. 

Приведені вище, а також інші методі (такі, як, наприклад, розповідь, 

чи роз’яснення) можуть бути скомбіновані різноманітним чином: розповідь-

роз’яснення, розповідь з елементами традиційної бесіди та ін..  

Якість навчання значно залежить від рівня кваліфікації викладачів та 

зворотнього зв’язку, який полягає у своєчасній перевірці знань, умінь, 

навичок учнів. Традиційні методи перевірки страждають інформаційною 

однозначністю та вимагають багато часу. Економія часу викликана 

постійним зменшенням кількості годин, які передбачені програмами. Отже 

виникає потреба у нових формах контролю. До однієї з таких форм належить 

тестування. 

Виховна функція виявляється в періодичності і неминучості 

тестового контролю. Це дисциплінує, організовує і направляє діяльність 

учнів, допомагає виявити і усунути пропуски в знаннях, формує прагнення 

розвинути свої здібності. 
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Характеристика теми залікового блоку 

Тема «Електронні таблиці Microsoft Excel» є, безсумнівно, однією з 

найбільш складних для сучасного учня, якщо враховувати низький рівень 

математичної підготовки. Тому під час вивчення даної теми у викладача є 

можливість (і необхідно її реалізовувати) проводити мотивацію навчальної 

діяльності не тільки з цієї теми, але навіть і з вивчення споріднених 

дисциплін, що особливо актуально під час ознайомлення з тематикою 

використання формул.  

Навчальна мета теми:  

       Після вивчення даної теми учні повинні знати: 

 поняття електронної книги, аркушу, рядка, стовпця,  клітинки, 

діапазону клітинок; 

 способи навігації аркушем і книгою; 

 формати даних: числовий, грошовий, текстовий, формат дати;  

 способи введення даних різних форматів та керування форматом 

клітинок; 

 види помилок під час уведення даних і формул та способи їх 

усунення; 

 призначення основних панелей інструментів табличного процесора та 

кнопок на них;  

Розвиваюча мета: 

Розвивати в учнів практичні навички роботи з ПК, вміння шукати, 

аналізувати  і систематизувати інформацію, передавати отримані 

інформаційні продукти засобами електронної пошти, висловлювати свої 

думки, аргументувати їх. 

Виховна мета:  

Формування інтересу до вивчення обчислювальної техніки, сучасних 

телекомунікаційних технологій; розвивати стійкість характеру учнів.
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Методичні рекомендації планування проведення уроку. 

Даний урок є комбінованим, 

оскільки містить в собі такі структурні 

елементи, як актуалізація опорних 

знань, формування нових знань, 

формування практичних навичок і 

поточний контроль знань одночасно. 

Планування його проведення 

здійснюється заздалегідь – готується 

дидактичний матеріал і проводиться 

попередня мотиваційна робота, метою 

якої є підвищення зацікавленості учнів, мотивації до активної участі у 

навчальному процесі. 

Для організації проведення кожного структурного елементу уроку 

необхідно уважно підібрати метод його реалізації. 

Оскільки в навчальних групах кількість учнів в середньому не 

перевищує 25 – 30 осіб, доцільно для проведення етапу актуалізації опорних 

знань використовувати таку форму, як тестування. Це дає можливість 

отримати зворотній зв’язок від усіх учнів одночасно, самостійна робота і 

програмна обробка результатів стимулює відповідальність учнів за 

отриманий результат, до того ж після закінчення процесу тестування можна у 

формі бесіди швидко провести аналіз типових помилок. 

Під час здійснення мотивації до вивчення даної теми, враховуючи 

вікові особливості учнів, доцільно використати метод ділової гри у формі 

практичної демонстрації. 

Дана форма мотивації, як відомо, базується на попередньому показі 

явища чи процесу, що вивчається. До того ж, під час реалізації такої форми 

мотивації учні самостійно формують перше означення базового поняття 

нової теми – означення формули. 
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На етапі формування нових знань та умінь використання 

комбінованого методу пояснення з елементами бесіди надає можливість 

викладачеві розтлумачувати окремі питання змісту навчального матеріалу, 

орієнтувати учнів до правильних, професійних дій вже під час теоретичного 

етапу навчання. В рамках даної методики можливе використання таких 

елементів педагогічної майстерності, як, наприклад, спеціально зроблені 

помилки в ході викладання матеріалу, які учням пропонується знайти і 

виправити; або розкриття теми навмисно не в повному обсязі із подальшою 

пропозицією ставити питання, які б розкрили її повністю.. Це підвищує 

інтерес учнів до навчального матеріалу. 

Коли учні вже отримають достатню кількість знань та первинних 

навичок з даної теми, необхідно надати їм можливість виконувати практичну 

діяльність самостійно, стимулюючи їх розумову і практичну активність 

перспективою подальшого оцінювання. 

Під час проведення поточного контролю виявляються окремі 

прогалини у набутих знаннях, складається план їх ліквідації. 

Наприкінці уроку усі учасники отримують оцінки згідно результатів 

попереднього тестування і кількості правильно виконаних завдань 

практичної частини уроку. Викладач окремо оголошує справжніх 

повноцінних лідерів у навчальній діяльності. 
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План-конспект уроку. 

Тема програми: Системи опрацювання табличних даних. 

Тема уроку: Використання найпростіших формул. 

Мета: 

1. Сформувати уміння пояснити правила запису абсолютних, відносних та 

мішаних посилань на клітинки та діапазони клітинок. 

2. Сформувати уміння використовувати адреси клітинок і діапазонів для 

запису формул. 

3. Сформувати уміння використовувати правила перетворення абсолютних, 

відносних та мішаних посилань під час копіювання формул. 

4. Сформувати уміння використання автозаповнення клітинок з формулами 

для прискорення введення даних. 

Тип заняття: комбіноване. 

Міжпредметні зв’язки: математика, фізика, логіка, інформаційні технології, 

технологія комп’ютерної обробки інформації (для учнів, що навчаються за 

професією «Оператор комп’ютерного набору»). 

Необхідне програмне забезпечення: ОС Windows XP, Microsoft Office 2007. 

Хід заняття: 

1. Організаційний момент (перевірка відсутніх, повідомлення теми і 

мети заняття, перевірка домашнього завдання). 

2. Актуалізація опорних знань (проводиться у формі поточного 

комп’ютерного тестування). 

Ми з Вами вже повинні добре знати, що собою являє електронна 

таблиця Microsoft Excel, вміємо вводити дані до комірок електронних 

таблиць, форматувати їх. Пригадаємо раніше вивчений матеріал. 

Складемо невеликий тест (учні займають місця за персональними 

комп’ютерами і відповідають на запитання тесту, сформованого у вигляді 

веб-сторінки з використанням JavaScript для автоматизації обробки 

результатів): 
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(викладач фіксує результати попереднього тестування, обговорює з учнями 

питання, які викликали сумніви) 

3. Мотивація навчальної діяльності (проводиться у формі ділової 

гри). 

Уявімо ситуацію: на деякій фірмі проводиться співбесіда при прийомі 

на роботу. Роботодавцем поставлено завдання: перевести ціни на 

комплектуючі до комп’ютерів зі вказаних у прайс-листі у доларах США в 

українські гривні.  

Учні виконують підрахунки за допомогою калькулятора. Викладач 

користується простими формулами MS Excel. У результаті, учні 

переконуються, що за допомогою використання простих формул час на 

виконання завдання значно скорочується. 

Викладач демонструє переваги використання формул, змінюючи 

значення в комірках з цінами товарів в доларах і курсом перерахунку. 
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4. Формування нових знань і умінь (проводиться з використанням 

методів пояснення з елементами бесіди). 

План проведення заняття: 

1. Поняття формули. 

2. Види діапазонів комірок, синтаксис. 

3. Поняття абсолютного і відносного посилання на комірку. 

4. Приклади створення і використання найпростіших формул. 

  Що таке формула? 

Це арифметичний чи логічний вираз, який повертає відповідне 

значення у комірку в залежності від значень інших комірок, імена яких 

використовуються в тексті формули. 

Запис будь-якої формули у комірку Excel починається з введення 

символу «дорівнює» («=»). 

У формулі можна використовувати знаки арифметичних операцій, це 

наступні символи: «+, -, *, /, ^, (, ).» 

Як створити формулу: 

1. Виділіть комірку, в яку необхідно помістити результат обчислення. 

2. Введіть символ «дорівнює» («=»), з якого завжди починається запис 

формули. 

3. Використовуючи імена комірок і знаки арифметичних операцій, введіть 

текст формули в комірку. 

Наприклад, якщо ви бажаєте отримати результат обчислення добутку 

вмісту комірки B1 на вміст комірки С1, введіть «=B1*C1». 

4. Натисніть клавішу Enter. 

Microsoft Office Excel відобразить у комірці результат обчислення. 
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Математичні дії, які використовуються у формулах 

Оператор Призначення Приклад Результат 

+ Додавання =4+4,2 8,2 

- Віднімання =45,5-5,2 40,3 

* Множення =4*1,3 5,2 

/ Ділення =34,4/2 17,2 

% Обчислення відсотку =52% 0,52 

^ Приведення до степеня =3^3 27 

Операції відношення, які використовуються у формулах 

= Дорівнює =4=5 ХИБА 

< Більше ніж =8>1 ІСТИНА 

> Менше ніж =90<98 ХИБА 

>= Більше або дорівнює =67>=9 ІСТИНА 

<= Менше або дорівнює =34<=7 ХИБА 

<> Не дорівнює =55<>67 ІСТИНА 

Операція об’єднання тексту 

& Об’єднання тексту "ЦПТО"&"№2" "ЦПТО №2" 

 

Зверніть увагу: Під час введення імен комірок, неважливий вказаний 

регістр, але слід використовувати тільки літери англійського алфавіту. 

Також слід знати про можливість використання в формулах 

абсолютних або відносних посилань на клітинки. 

Відносне посилання у формулі, наприклад А1, базується на відносній 

позиції клітинки, яка містить формулу та клітинку, на яку вказує посилання. 

У разі зміни розташування клітинки, яка містить формулу, змінюється й 

посилання. У разі копіювання формули вздовж рядків і вздовж стовпців 

посилання автоматично коректується. За замовчуванням у нових формулах 

використовуються відносні посилання. Наприклад, у разі копіювання 
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відносного посилання із клітинки B2 до клітинки B3 воно автоматично 

змінюється з =A1 на =A2. 

 

Абсолютне посилання на клітинку у формулі, наприклад $A$1, 

завжди вказує на клітинку, розташовану в певному місці. У разі зміни 

розташування клітинки, яка містить формулу, абсолютне посилання не 

змінюється. У разі копіювання формули вздовж рядків і вздовж стовпців 

абсолютне посилання не коректується. За замовчуванням у нових формулах 

використовуються відносні посилання, а для використання абсолютних 

посилань потрібно вибрати відповідний параметр. Наприклад, у разі 

копіювання абсолютного посилання із клітинки B2 до клітинки B3 воно 

залишається незмінним =$A$1. 

 

Мішане посилання містить або абсолютний стовпець і відносний 

рядок, або абсолютний рядок і відносний стовпець. Абсолютне посилання 

стовпців набуває вигляду $A1, $B1 тощо. Абсолютне посилання рядків 

набуває вигляду A$1, B$1 тощо. У разі зміни розташування клітинки, яка 

містить формулу, відносне посилання змінюється, а абсолютне посилання не 

змінюється. У разі копіювання формули вздовж рядків і вздовж стовпців 

відносне посилання автоматично коректується, а абсолютне посилання не 

змінюється. Наприклад, у разі копіювання мішаного посилання із клітинки 

А2 до клітинки В3 воно змінюється з =A$1 на =B$1. 
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Зверніть увагу: Перехід між відносними, абсолютними та змішаними 

посиланнями 

1. Виділіть клітинку, яка містить формулу. 

2. У рядку формул  виберіть посилання, яке потрібно змінити. 

3. Натисніть клавішу F4 для переходу між типами посилань. 

Види помилок при написанні формул 

Помилка ##### 

 

Причини виникнення 

 

Заходи по виправленню 

 

Числове значення, що вводиться, не 

вміщується у комірці. 

 

Зробіть більшим ширину стовпчика 

шляхом переміщення границі, 

розташованої між заголовками 

стовпчиків. 

 

Використовується формула, результат 

виконання якої не вміщується у 

комірці. 

 

Зробіть більшим ширину стовпчика 

шляхом переміщення границі, 

розташованої між заголовками 

стовпчиків. Крім того, можна змінити 

формат числа комірки, для чого слід 

обрати команду Формат комірок 

(Ctrl+1). 

При визначенні кількості днів між 

двома датами, а також кількості годин 

між двома часовими проміжками 

отримується від’ємне значення. 

Введіть правильно формулу, щоб 

число днів (чи годин) було додатнім 

числом. 

 

Помилка #ЗНАЧ! 

 

Причини виникнення 

 

Заходи по виправленню 

 

Замість числового чи логічного 

значення введений текст, і Excel не 

може перетворити його в потрібний 

тип даних. 

 

Перевірте в формулі правильність 

написання типів аргументів.  

javascript:AppendPopup(this,'617538820_1')
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Після введення чи редагування 

формули масиву натискається клавіша 

Enter. 

 

Для редагування формули вкажіть 

комірку чи діапазон комірок, які 

містять формулу масиву, натисніть 

клавішу F2, а потім – комбінацію 

клавіш Ctrl+Shift+Enter. 

 

Використана невірна розмірність 

матриці даних в одній з матричних 

функцій аркуша. 

 

Вкажіть правильну розмірність 

матриці даних. 

 

Помилка #ДЕЛ/0! 

 

Причини виникнення 

 

Заходи по виправленню 

 

В якості дільника використовується 

посилання на комірку, що містить 

нульове чи порожнє значення (якщо 

аргумент є порожньою коміркою, то її 

вміст інтерпретується як нуль).  

 

Змініть посилання чи введіть 

ненульове значення у комірку, що 

використовується в якості дільника. 

Крім того, в якості дільника можна 

ввести значення #Н/Д. В цьому 

випадку помилка #ДЕЛ/0! зміниться на 

#Н/Д, яка показує, що значення 

дільника не визначено. 

 

В формулі міститься явне ділення на 

нуль, наприклад =5/0. 

 

Виправте формулу. 

 

Помилка #ИМЯ? 

 

Причини виникнення 

 

Заходи по виправленню 

 

В формулу введений текст, не 

вміщений в подвійні лапки. Excel 

намагається розпізнати такий текст як 

ім’я. 

 

Заключіть текст формули в подвійні 

лапки. Наприклад, якщо у комірці А1 

міститься значення 200, а в комірці В1 

– формула = “Разом:”&А1, то у комірці 

В1 буде виведений результат 

Разом:200. 

 

В посиланні на діапазон комірок 

 

Виправте формулу так, щоб у всіх 
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пропущений знак двокрапки (:). посиланнях на діапазон комірок 

використовувався знак двокрапка (:), 

наприклад =СУММ(А1:С10). 

 

 

Помилка #ССЫЛКА! 

 

Причини виникнення 

 

Заходи по виправленню 

 

Комірки, на які посилаються формули, 

були знищені або в них потрапив вміст 

інших скопійованих комірок. 

 

Змініть формули чи відразу після 

знищення або вставки скопійованого 

відновіть попередній вміст комірок за 

допомогою кнопки  Відмінити. 

 

Помилка #ЧИСЛО! 

 

Причини виникнення 

 

Заходи по виправленню 

 

Введена формула, що розраховує 

числове значення, яке занадто велике 

чи занадто мале, щоб його можна було 

представити в Microsoft Excel. 

 

Змініть формулу так, аби в результаті 

її обчислення отримувалось число, що 

потрапляє в діапазон від –1*10307 до 

1*10307.  

 

Помилка #ПУСТО! 

 

Причини виникнення 

 

Заходи по виправленню 

 

Використаний оператор, який задає 

перетин діапазонів, що не мають 

загальних комірок. 

 

Задайте правильно розмірність 

діапазонів, що перетинаються, чи не 

використовуйте оператор перетину, 

якщо діапазони не є такими. 
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5. Закріплення отриманих знань, формування практичних навичок.  

(проводиться в формі самостійної роботи) 

Щоб переконатись, що ви дійсно засвоїли, як використовувати 

формули для автоматизації обчислень, прошу вас виконати наступне 

завдання, розташоване у книзі «Практичне завдання.xlsx». 

Завдання №1. Необхідно заповнити формулами діапазон комірок. За 

правильно виконане завдання учень отримує 1 бал. 
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Завдання №2. Необхідно заповнити формулами діапазон комірок. Під 

час виконання завдання учні повинні використати свої знання з попередніх 

тем курсу Інформатики. Викладач нагадує учням, у разі потреби, необхідну 

для обчислень інформацію, але в такому випадку учні втрачають 1 бал. 

За правильно і самостійно виконане завдання учень отримує 2 бали. 
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Завдання №3. Необхідно заповнити формулами діапазон комірок. Під 

час виконання завдання учні повинні використати свої знання окремих 

загальноосвітніх предметів (математика, фізика). Викладач нагадує учням, у 

разі потреби, необхідну для обчислень інформацію, не знімаючи при цьому 

балів, але мотивуючи учнів до подальшого вивчення загальноосвітніх 

предметів.  

За правильно і самостійно виконане завдання учень отримує 2 бали. 
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Завдання №4. Необхідно заповнити формулами діапазон комірок. Під 

час виконання завдання учні повинні використати свої знання окремих 

загальноосвітніх предметів (математика, фізика). Викладач нагадує учням, у 

разі потреби, необхідну для обчислень інформацію, не знімаючи при цьому 

балів, але мотивуючи учнів до подальшого вивчення загальноосвітніх 

предметів. У разі необхідності, розв’язання подібної задачі розбирається 

разом з учнями біля дошки. 

За правильно і самостійно виконане завдання учень отримує 2 бали. 

 

 

 



 

 21 

 

Завдання №5. Необхідно заповнити формулами діапазон комірок. 

Технологія виконання завдання передбачає введення формули в одну 

комірку з використанням мішаних посилань в такому форматі, щоб можна 

було виконати швидке автоматичне заповнення всього запропонованого 

діапазону комірок. Під час виконання завдання учні повинні використати 

свої знання окремих загальноосвітніх предметів (математика). Викладач 

нагадує учням, у разі потреби, необхідну для обчислень інформацію, не 

знімаючи при цьому балів, але мотивуючи учнів до подальшого вивчення 

загальноосвітніх предметів. У разі необхідності, розв’язання подібної задачі 

розбирається разом з учнями біля дошки. 

За правильно і самостійно виконане завдання учень отримує 3 бали. 
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6. Підведення підсумків уроку. 

За допомогою Microsoft Office Excel формується таблиця оцінювання 

навчальних досягнень учнів впродовж заняття. При оцінюванні враховуються 

результати попереднього тестування учнів, проведеного на етапі актуалізації 

базових знань. Якщо учень під час попереднього тестування отримав більше, 

ніж 9 балів, йому зараховується 1 бал: 

 

У разі отримання учнем 11 балів, він має право претендувати на 

оцінку «12» шляхом особистої співбесіди з викладачем. 
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7. Домашнє завдання 

1. Заповнити таблицю (в порожні комірки запишіть формулу для 

обчислення, враховуючи ім’я першої комірки, як А1). 

 

a 9 2  

b 4  5 

S=a*b  6 20 

P=2*(a+b)    

   

2. За допомогою формули Герона обчислити площу трикутника зі 

сторонами, що задаються користувачем. 
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1. Тестове завдання для попереднього оцінювання. 

(http://cpto2.com.ua/images/metodmaterialy/Test.zip) 

2. Практичне завдання для здійснення мотивації. 

(http://cpto2.com.ua/images/metodmaterialy/pract_motiv.xls) 

3. Практичне завдання для відпрацювання нового матеріалу. 

(http://cpto2.com.ua/images/metodmaterialy/pract.xls) 

4. Лист оцінювання. 

(http://cpto2.com.ua/images/metodmaterialy/evaluation.xls) 
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1.  Базовий курс інформатики / В.Д.Руденко, О.М. Макарчук, навч. посібн.: 

Видавнича група BHV. – Кн.1: Основи інформатики. – 2005. 
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підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів. – Харків, 

«компанія СМІТ», 2003. 
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Вища школа, 1998. 

6. Е.М. Пройдаков, Л.А. Теплицький, Англо-український тлумачний словник 

з обчислювальної техніки, інтернету і програмування. 

 
 


